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2022 жылдың бірінші 
жартыжылдығына

«Сыр медиа» ЖШС қарасты 
газеттерге жазылу басталды.

 «Сыр бойы» газетіне 
жазылу бағасы: 

жекелер үшін: 6 айға – 3500 теңге.
Мекемелер үшін:

6 айға – 4500 теңге.
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НАРЫҚ КЕНТ КЕЛБЕТІ

• 2005 жылы «Қазпошта» 
АҚ Эстония поштасымен 
бірігіп, екі ел арасындағы 
мәдени байланысты нығайту 
мақсатында «Аңшы иттер» 
тақырыбына арналған жаңа 
пошта маркасын шығарды. 
Жаңа маркада қазақ тазысы 
мен эстон тазысының суреті 
бейнеленген. 

• 2012 жылы «Хабар» 
агенттігі» АҚ құрамындағы 
тәулік бойы жаңалық та-
рататын «24KZ» арнасы өз 
жұмысын бастады. 

• 2013 жылы Қазақстан 
Өндіруші салалардағы ашық
тық бастамасын (ӨСАБ) 
жақтаушы мәртебесін алды. 

• 2015 жылы Қазақ стан 
Экономикалық ынты мақ
тастық және даму ұйымының 
(ЭЫДҰ) Дамуға жәр демдесу 
комитетінде ресми мәртебеге 
ие болды. 

• 2016 жылы елордада 
Рақымжан Қошқарбаевқа 
ар налған ескерткіштің рес
ми ашылу салтанаты бол-
ды. 11 метрлік монумент 
Б.Момышұлы және Р.Қош
қарбаев даңғыл дары ның қиы
лысында орналасқан. 

• 2017 жылы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Өмір жолы» 
кітабы әзербайжан тіліне ау-
дарылды. 

• 2019 жылы Тәжікстанда 
әскери борышына адалдық 
танытқан қазақстандық ба
тальонның 17 жауынгеріне 
арналған ескерткіш ашыл-
ды. 1995 жылдың 7 сәуірінде 
Тәжікстандағы Дарваз ау
данының Пшихавар шат
қалында қазақстандық 
7қосынды ротасына оппо
зициялық күштер шабуыл 
жасады. Бес сағатқа созылған 
ұрыс кезінде Ішкі әскер 17 
жауынгерінен айырылды, 33 
адам жарақаттанған.

• 1995 жылы Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
Әкімшілігі құрылды. 

• 1997 жылы Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Ақмола қаласын Қазақстан 
Рес публикасының астанасы 
деп жариялау туралы Жар
лығы шықты. Жарлыққа 
сәйкес, Ақмола қаласы 1997 
жылдың 10 желтоқсанынан 
тәуелсіз Қазақстан Респуб
ликасының астанасы мәр
тебесіне ие болады. 

• 2009 жылы Астанада 
«Қазақ елі» монументі салта-
натты түрде ашылды. 

• 2015 жылы елордада 
Кувейт мемлекетінің Қазақ
стандағы жаңа Елшілігінің 
ғимараты ашылды. 

• 2017 жылы Ақтөбе 
қаласында ҚР тұңғыш Әділет 
министрі, белгілі заңгер, 
ғалым, саяси қайраткер 
Н.Шайкеновке ес керткіш 
қойылды.

Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,
«Сыр бойы»Sb

Sb Ержан ҚОЖАСОВ,
«Сыр бойы»

Айнұр БАТТАЛОВА,
«Сыр бойы»Sb

Сарапшылар мұнай бағасының қымбаттауына қатысты себепті 
түрлі жағдайдан іздейді. Олардың бірқатары «қара алтын» құнының 
өсуіне табиғи газдың қымбаттауы әсер етті деп есептейді. 

Сонымен қатар мұнайға деген сұраныс арта түсті. Ол бағаның 
шарықтауына өз әсерін тигізбей қоймады. Жақында өткен ОПЕК+ 
қатысушы елдерінің отырысында Қазақстан Энергетика министрі 
Мағзұм Мырзағалиев еліміздің алдағы айларда мұнай өндірісін арт-
тыратынын мәлімдеді.

Келісімге қатысушылар тәулігіне 400 мың баррель бола-
тын қазіргі өндіріс деңгейін ұжымдық түрде өсіру туралы шешім 
қабылдады. Бұл шешім аясында Қазақстан қазан айында тәулігіне 
1,5 млн баррель мұнай өндіруі тиіс. Демек, ай сайын өндіріс көлемі 
тәулігіне 16 мың баррельге артып отырады.

Жуырда мұнай бағасына қатысты Ұлттық банк төрағасының 
орынбасары Әлия Молдабекова да түсініктеме берген. Оның ай-
туынша, Еуропа мен Азияда жылу беру маусымы қарсаңында газ 
қымбаттап кетіп, нәтижесінде көп компания мұнай тұтынуға күрт 
бетбұрыс жасады.

Бұл дәйектеме көңілге қаншалықты қонымды? Қазіргідей 
ақпараттың алапат тасқыны жағдайында мұндай байламды кез 
келген сарапшы айта береді. Теңгенің нығаюы немесе құлдырауы 
мүмкін дегенге әсер ететін факторлар көп. Қазір әлемде инфляция 
қарқыны күшейді. Қымбатшылық ауыздықтауға келмейтін деңгейге 
жетті. Әлем сарапшыларының айтуынша, ақшаның құны жоғалып, 
оның сатып алу қабілеті күрт төмендеді. Осыған орай көмірсутегі 
шикізаты қымбаттауда. Кейінгі уақытта Еуропаның бірқатар 
саясаткерлерінің дәстүрлі отыннан бас тартып, баламалы энергия, 
яғни «жасыл» экономикаға көшеміз деген әңгімелері әлем нарығында 
қарамақайшы пікірлер туғызды. Баламалы энергия көздерінің тым 
қымбатқа соғатыны қазірдің өзінде белгілі бола бас тады. Энергия 
қымбаттаған сайын кез келген өндіріс өнімдерінің, қызмет түрлерінің 
бағасы өсетіні белгілі. Баға тұрақты деген Еуропада соңғы уақытта 
қымбатшылық белең ала бастады. Бұл орайда еліміздегі жағдайға 
оралайық. 

Күні кеше ҚР Энергетика министрі Мағзұм Мырзағалиев Атырау 
мұнай өңдеу зауытында дизель отынымен қамтамасыз ету мәселелері 
бойынша кеңес өткізді. Ведомство басшысына ішкі нарықтағы қазіргі 
жағдай туралы баяндалды.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ деректері бойынша отандық мұнай өңдеу 
зауыттары барынша жүктелген. Мұнай өнімдерінің негізгі түрлері  
бекітілген жоспардан асыра өндірілуде.

Алайда тамызқыркүйек айларында Қазақстанда дизель оты-
нын нормадан тыс жоғары тұтынуы тіркелді. Бұның себебі, ди-
зель отынының бағасы төмен болғандықтан, оның транзиттік жүк 
көліктерімен ағыны орын алды. Энергетика министрлігі нарықты тез 
арада тұрақтандыру және сапалы отынмен қамтамасыз ету міндетін 
қойды. Күн сайын Шымкент зауытында шамамен 5,5 мың тонна ди-
зель отыны, Атырау зауытында 4,4 мың тоннаға жуық дизель отыны 
өндіріледі. Бұл – Ұлттық компания басқармасы төрағасының орын-
басары Данияр Тиесовтің мәлімдемесі.

14 күн ішінде екі зауыт 133 мың тонна дизель отынын өндірді, бұл 
жоспарлы көрсеткіштерден 4 мың тоннаға артық. Биылғы жылдың 9 
айында үш зауытта барлығы 3,7 млн тонна дизель отыны өндірілді.

Кеңес қорытындысы бойынша Мағзұм Мырзағалиев Ұлттық 
компанияға мұнай өнімдерін өндіру бойынша тиісті тапсырмалар 
беріп, оларды толық бақылауда ұстауды міндеттеді. Жағдай осылай-
ша барлық жерде күрделі сипат алуда. 

Негізгі айтпағымызға қайта оралайық. Ресейдің вицепремьері 
Александр Новак жуырда мәлімдеме жасап, «қара алтын» бағасы 
жылдың соңына қарай барреліне 100 долларға жететінін айтты. Бұл 
– болжам емес, жағдайды сұрыптай білетін кәнігі маманның пікірі. 
Мұндай жағдайда теңгенің жағдайы қандай болады? Шикізат бағасы 
қымбаттаған сайын Қазақстан экономикасының «жаны кіреді», алай-
да теңге құнсыздануы әбден мүмкін. Бұл кей жағдайда әлемдегі 
геосаяси тұрақтылықтың қаншалықты бекем екеніне, сондайақ ел 
экономикасында импортэкспорт теңгерілімінің оң балансына бай-
ланысты болады. Кейінгі уақытта Қазақстанда бірқатар өнімдердің 
экспорты өсті. Бұл – әлбетте, жақсылықтың нышаны. Дегенмен, эко-
номика өсімінің күрт белең алу қарқыны әртүрлі ойларға жетелейді. 
Біздегі жалақының кейінгі өсуіне байланысты «артық теңгелер» 
нарыққа, инфляцияға, сондайақ теңге бағамына теріс әсер етуі әбден 
мүмкін.

Жалағаштың көркі – 
жабық бассейн

Мұнай және 
газ бағасы өсті
Оның теңге бағамына 
әсері қалай болмақ?

Әлемде мұнай бағасы күрт өсті. Еуропада газ бағасы 
өткен жылмен салыстырғанда 5-6 есе өсіп, мың текше 
метріне 2 мың доллардан асып кетті. 

Бұл нысан Жалағашқа сапарда көзге түсті. Су жаңа жабық бассейн. Ғимаратты 
да осы өңірдің тумасы Қайыржан Құлтекенов салып берген. Былтыр шілде айында 
басталған құрылыс тура бір жылдан кейін бітіпті. Еңселі кешен бүгінде Жалағаш 
кентінің көркіне көрік қосқандай.

Әлемді жайлаған қатерлі індет еліміздің 
экономикасына, халықтың тұрмыс-тіршілігіне, 
тіпті жеке адамдардың психологиясына да әсерін 
барынша тигізуде. Осындай қиыншылықтарға 
қарамастан елімізде, өңірімізде еңбек адамдары үлкен 
қажырлылықпен жұмыс істеуде. Әрине, олардың 
алдыңғы легінде педагогтар, дәрігерлер жүреді.

Жалпы, осы пандемия педагогтардың қоғамда алатын ор-
нын барынша айқындап берді: егер еліміздің ертеңін ойласақ, 
онда педагогтардың өз жұмысына деген ынтасын арттыру 
міндеті тұрғаны анықталды. Ал, ынталандыру дегеніміз – олар-
ды материалдық тұрғыдан қолдау, оларға жақсы жағдай жасау 
екендігі анық. Кейінгі жылдары осы тұрғыда Үкімет, министрлік 
тарапынан біраз нақты қадамдар жасалды, бұл – қуанарлық 
жағдай. Өткен жылы қабылданған «Педагогтар мәртебесі ту-
ралы» заңның Үкімет отырысында бекітілуі ұстаздар қауымын 
біраз желпіндіріп тастады, сонымен қатар «Қазақстанның еңбек 
сіңірген ұстазы» құрметті атағы, «Қызылорда облысының 
білім беру саласын дамытудағы еңбегі үшін» төсбелгісі 
тағайындалғаны өте құптарлық. Олармен қоса, өңірдің 
білім саласын дамытуға үлес қосып жүрген 10 үздік ұстазға 
қаржылай біржолғы сыйақы берілгені де көңілге қуаныш 
ұялатады. Еліміздегі қазіргі жағдайға байланысты туындаған 
экономикалық қиындықтарға қарамастан, ұстаздардың жалақы 
мөлшері біртіндеп көтерілуде. Осы қадамдардың барлығын 
ұстаздарға көрсетілген құрмет деп түсіну керек. Жасыратыны 
жоқ, «Алты алаштың баласы бас қосқанда, сөз алдымен ұстазға 
беріледі» деп жалаулатқанымызбен, тек мейрамдарында ғана 
ауызға алынып, сыйқұрмет көрсеткендей сыңай байқалатын, 
оның қасында жоғарыда аталған ісшаралар – ұстаздар 
мәртебесін көтеру жолындағы нақты қадамдар. Өңірдің 
барлық аудандарындағы мектептерде өз ісінің шын шеберлері, 
оқушыларына терең білім берумен қатар үлкен адамгершілік 
тәрбиесін беретін ұлағатты ұстаздар көптеп саналады. Олар 
барды қанағат тұтып, қарапайымдылықтың үлгісін көрсетіп, өз 
істерін адал атқаруда. Сондықтан олардың қажырлы еңбегінің 
өтеуі де жоғары болғаны құптарлық. Жалпы, ұстазын ұлықтаған 
елдің ертеңі жарқын деп ойлаймын.

Педагог 
мәртебесі 
көтерілді, 
беделі қандай 
болмақ?

Вакциналау 
паспорты: 
Құжатымызды қай 
елдер мойындады?

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің 
мәліметінше,  коронавирусқа қарсы 
вакцинаның I компонентін 8 029 779 
адам салдырса, II компонентін алғандар 
саны 7 128 454 адамды құрады. 

Біздің елде эпидахуал біршама 
тұрақталғанымен, өзге мемлекеттер 
күресті күшейтуге кірісті. Мәселен, 
Грузия коронавирустың таралуының 

бесінші толқыны басталғанын мә
лімдеді. Республиканың денсаулық 
сақтау министрлігі жергілікті тұр
ғындарды вакцина алуға тағы да үндеді. 
Әзірге коронавирус вакцинасының 
екі компонентін 900 916 адам алды, 
бұл рес публика халқының 24,2%ін 
құрайды. 

Елімізде 18 қазан күнгі мәлімет бойынша бір тәулікте 1642 адамның 
коронавируспен ауырғаны ПТР арқылы расталса, 1459 адам аурудан 
айықты. Өңірлердегі эпидемиологиялық ахуалды бағалау матрицасы 
жарияланып, «Қызыл аймақта» Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары, 
Қостанай, Павлодар, Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстары тұр. 
Алматы, Қарағанды, Батыс Қазақстан, Шығыс Қазақстан облыстары 
«сары аймаққа» орналасса, «жасылда» Шымкент қаласы, Ақтөбе, 
Атырау, Түркістан, Жамбыл, Маңғыстау, Қызылорда облыстары.
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Аймақ2

ПІКІР-ПАЙЫМ

ЖОЛДАУ: СҰХБАТ

Қазақстан Президентінің биылғы Жолдауы тәуелсіздіктің 
30 жылдығы аясында жарияланды. Маңызды саяси құжатта 
ел дамуының бүгінгі міндеттері жан-жақты сарапталып, негізгі 
бағыттары айқындалды. Газет тілшісінің «Өрлеу» БАҰО» 
филиалының облыс бойынша директоры Бауыржан Елеусіновпен 
әңгімесіне Жолдаудан туындайтын білім саласының өзекті мәселелері 
арқау болды. 

– Бауыржан Тәжімағанбет ұлы, 
өзіңізге мәлім, өткен жыл бүкіл 
әлемдегі сияқты Қазақ станға да оңай 
тимеді. Пандемия салдарынан эконо-
мика тұралады. Етек-жеңімізді енді 
жиып жатқан жағдайымыз бар. 
Біздіңше, биылғы жылдың ерекшелігі 
сол, жаңа уақытқа жаңа талап-
пен келген сыңайымыз байқалады. 
Экономиканың ауыр зардапта-
рын әлі де сезінетін боламыз деген 
алаңдаушылыққа қалай жауап берер 
едіңіз?

– Әлемдік сарапшылар әртүрлі бол
жам айтуда. Дегенмен экономика 2019 
жылдың деңгейіне біртіндеп келіп, 
биылғы жылдың соңында өсім бола
ды деген болжам бар. Жалпы менің 
түсінігімде дамуды оң сипатта болжау 
күтпеген қиындықтарға кездестіруі 
әбден мүмкін. Сондықтан бүгінгі 
көрсеткішке қанағат білдіруге болады. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 
биыл егемен ел болғанымызға 30 жыл 
толып отырғанын, Тәуелсіздік біздің 
ең қастерлі құндылығымыз екенін айт
ты. Қазақстанның Тұңғыш Президенті-
Елбасының дара саясатының 
арқасында табысты ел ретінде бүкіл 
әлемге танымал болғанымызды атап 
көрсетті.  

Ең басты жетістігіміз – біртұтас 
ел болып, жаңа мемлекет құрдық. 
Іргемізді бекітіп, еңсемізді тіктедік. 
Халықаралық қауымдастықтың белді 
мүшесіне айналдық. Тұрақты қоғам 
қалыптастырып, орнықты даму жо
лына түстік. Егемендік дегеніміз – 
жалаң ұран мен жалынды сөз емес. Біз 
үшін ең маңыздысы – әр азаматтың 
Тәуелсіздік игілігін сезіне алуы. Оның 
басты көрінісі – елдегі бейбіт өмір, 
қоғамдағы тұрақтылық пен тыныштық. 
Бүгінгі Қазақстанның көрінісі нақ 
осындай екенін мойындауға болады. 

Президент пандемия жағдайында 
жасалған жұмыстарға тоқталды. Мем
лекет азаматтарға, кәсіпкерлерге 
ауқымды әрі жедел қолдау көрсетті. 
Қарапайым заттар экономикасы 
бағдарламасы өзінің тиімділігін 
дәлелдеді. Оны жүзеге асыру бары
сында 3,5 мыңнан астам жоба іске 
қосылды. Сондай-ақ, 70 мың жұмыс 
орны ашылды. Өндірілген өнім мен 
көрсетілген қызметтің жалпы құны 
3,5 триллион теңге. Осының барлығы 
сонау тәуелсіздіктің алғашқы он жы
лында қалыптасқан еліміздегі Ұлттық 
қордың арқасында мүмкін болды. 

«Бизнестің жол картасы» бағдар-
ламасының арқасында 66 мың жоба 
мемлекет тарапынан қолдау тапты. Бұл 
150 мыңнан астам жұмыс орнын ашуға 
және сақтап қалуға септігін тигізді.

Зейнетақы жинақтарын мерзімінен 
бұрын пайдалану туралы бастама 
экономикаға айтарлықтай әсер етті. 
Ең бастысы, оның әлеуметтік ықпалы 
айрықша болды. Осы шараның 
арқасында миллионнан астам азаматы
мыз тұрғын үй жағдайын жақсартты. 
Кейбірі ипотекалық қарызын азайт
ты. Шынын айту керек, осынау 
әлеуметтік қолдау елімізде бірқатар 
күмәнді ойларға қарамастан сәтті 
жүзеге асырылды. Алдымен тұрғын 
үй нарығы біршама қымбаттағанымен, 
қазір жалақының өсуі бойынша баға 
тұрақталды. Ең бастысы, 2020 жылдың 
қорытындысы бойынша, индустрия-
ландыру жүзеге асырылып жатқан 
10 жыл ішінде тұңғыш рет өңдеу 
өнеркәсібінің экономиканы дамытуға 
қосқан үлесі тау-кен өндірісі саласы
нан асып түскені қуантады. Бұл біздің 
алдағы уақытта шикізат шылауынан 
арылуымызға мүмкіндік береді. 

Орта мерзімдегі мақсатымыз 
бойынша 2025 жылға қарай өңдеу 
өнеркәсібінің экспорты 1,5 есе өсіп, ол 
24 миллиард долларға жететін болады. 
Ал, еңбек өнімділігін 30 пайызға арт
тыру көз деліп отыр. Осының барлығы, 
сайып кел генде, дамыған Еуропаның 
орташа көрсет кіштеріне жетуге 
мүмкіндік береді деп ойлаймын. 

Мемлекет басшысы Жолдауда 
қазақстан дықтардың әл-ауқатын арт
тыру – өзінің Президент ретіндегі бас-
ты мақсаты екенін атап өтті. Жолдау-
да айтылған түйінді мәселелер және 
оларды шешуге байланысты нақты 
міндеттер біздің болашаққа деген сені-
мімізді бұрынғыдан да нығайта түсті. 

– Сіз үшін Жолдауда білім сала-
сының басым бағыттары маңызды 
еке нін атап өткім келеді. Бұл орай-
да нендей жаңалықты сезіп бай-
қа  дыңыз? Алдағы уақыттан не 
күтесіз?

– Білім саласының қызметкері 
ретінде осы бағытқа қатысты Жол
дауда айтылған мәселелер жайлы өз 
пікірімді білдірейін. Дана халқымызда 
«Білекті бірді жығады, білімді мыңды 
жығады»  деген қанатты сөз бар. 
Қазіргі кезде әлемнің барлық дамыған 
елдері білімге, ғылымға барынша көңіл 
бөлуде. Өйткені, білім мен ғылым – 
мемлекет дамуының алтын арқауы. 
XXI ғасырда кез келген елдің табысты 
болуы оның адамдарының бәсекеге 
қабілетімен айқындалады. Ал, білім 
саласы – мемлекетіміздің бәсекеге 
қабілетті болуын қамтамасыз ететін 
маңызды сала. 

Мемлекет басшысы үкіметке қа-
шық  тан оқыту жағдайында ақпа рат-

тық жүйелер жұмысының сапасын 
арт тыруды тапсырды. Себебі, пан
демия кезіндегі қашықтан оқытудың 
нәтижесі ұлттық телекоммуникация 
желілерінің тиімділігі төмен екенін 
көрсетті. Бұл меніңше, уақытша қиын-
дық тар деп ойлаймын. «Көш жүре 
түзе леді» демекші, барлығы өз орнына 
келеді. 

Президент биыл бірнеше оқушы 
халықаралық пәндік олимпиадалардың 
жүлдегерлері атанғанын айта келіп, 
мұндай дарынды балаларға жоғары 
оқу орнына конкурстан тыс түсуге 
мүмкіндік беретін арнайы грант
тар мен бірреттік қаржылай сыйақы 
беру жөнінде тапсырды. Балалардың 
ұстаздарын да моральдық және мате-
риал дық тұрғыдан ынталандырған 
жөн екенін айтты. Иә, бізде көп 
жылдар бойы ұстаздар еңбегі тиісті 
деңгейде бағаланбай келді, мәртебесі 
айқындалмады. Қазір барлығы орнына 
түсіп келеді. 

Білім беру саласында 2025 жылға 
дейін 1000 жаңа мектеп салу арқылы 
елімізде оқушыларға мектептегі орын 
тап  шылығын төмендету міндеті қойыл -
ды. Бұл орасан зор міндет. Елімізде 
халық саны артуда. Кейінгі жылда
ры демо гра фиялық ахуал анағұрлым 
жақсара түсті. 

Президент білім жүйесіне білік-
ті мамандар қажеттігін айтып, мұға-
лімдерді қазіргідей 5 жылда емес, 
3 жылда бір рет қайта даярлықтан 
өткізуіміз керек деп атап көрсетті. 

Біз «Тегін техникалық және кәсіби 
білім беру» жобасын жүзеге асыруды 
жалғас тырамыз. Бүгінгі таңда NEET 
санатындағы 237 мың жас оқу да оқы-
майды, жұмыс та істемейді. Жыл са йын 
мек теп бітірген 50 мың түлек оқуға 
ақылы негізде түседі. Олардың 85 
пайызы – тұрмысы төмен отбасының 
балалары. Бұл жағ дайды түзету қажет. 
Сұранысқа ие бар лық мамандық бо-
йынша техникалық және кәсіби білім 
жүз пайыз тегін берілуі керек.

Мамандық алудың тағы бір мүм-
кіндігі армияда берілуге тиіс. Мерзімді 
әскери қыз меттегі сарбаздардың 
экономикадағы нақты сектор үшін 
қажетті жұмысшы ма ман дығын игеру 
мәселесін пысықтаған жөн», – деді өз 
сөзінде Мемлекет басшысы.

Тұрмысы төмен отбасында өсіп 
жатқан балаларға орта білім берудің 
жал пыға міндетті стандарты аясында 
қолдау көрсету шараларын «Цифр-
лы ұстаз» білім беру жобасымен 
толықтыруды тапсырды. 

Елімізде 2020 жылдан бастап 600 
мыңнан астам педагог пен дәрігердің, 
әлеуметтік сала қызметкерінің жала-
қысы өсті. Бірақ, бюджеттен қар жы-
ла натын өзге сала азаматтары бұдан 
тыс қалды. Бұлар – мәдениет қызмет-
керлері, мұрағат  шылар, кітапха-
нашы лар, техника лық қызмет керлер, 
қорық шылар, көлік жүргізушілер және 
басқалар.

Сондықтан, 2022 жылдан 2025 
жылға дейін мемлекет осы санат-
тағы азаматтық қызметкерлердің 
жалақысын жыл сайын орта есеппен 
20 пайызға өсіретін болады. Тұтастай 
алғанда, тағы 600 мың отандасымыз 
бұл бастаманың игілігін көреді, – деп 
атап өтті Президент.

Мектептегі басты тұлға – мұғалім 

екені белгілі. Кезінде ұлтымыздың 
ұлы ұстаздарының бірі Ы.Алтынсарин 
«Маған жақсы мұғалім бәрінен 
қымбат, өйткені, мұғалім – мектептің 
жүрегі» деп бекер айтпаған.

Қазіргі жаһандану жағдайында 
елдің экономикалық және ғылыми-
техни ка лық дамуы, бәсекеге қабілеті, 
ұлт бола шағы, адам капиталының 
деңгейі мен мемлекеттің қауіпсіздігі 
сол елдің білім беру жүйесінің дамуы 
мен білім сапасына тікелей байланы
сты. Ұстаздың білімі мен білігіне сын. 
Оның қоғамдағы орны жайлы кезінде 
қазақтың ақиық ақыны Мағжан 
Жұмабаев «Алты Алаштың ба ла сы 
бас қосқанда, қадірлі орын – мұға лім-
дікі»  деген еді. Өйткені, білімді ұр

пақ ты, бәсекеге қабілетті мамандарды 
білікті мұға лімдер, кәсіби тұрғыдан 
жан-жақты дамы ған кемел ұстаздар 
ғана тәрбиелей алады.

– Сіз басқарған салада Жолдауды 
жүзеге асыру мақсатында қандай 

шаралар қолға алынуда?
– Жолдауда алға қойылған 

міндеттерді жүзеге асыру мақсатында 
«Өрлеу» біліктілік арттыру Ұлттық 
орталығында жұмыс жоспары жаса
лып, қазірдің өзінде көптеген жобалар 
жүзеге асырылуда.

Атап айтқанда, жаңа оқу жылы 
қарсаңында «Өрлеу» БАҰО» АҚ орта 
білім беру ұйымдарының педагогтері 
мен педагог кадрларды даярлай
тын жоғары оқу орындарының 
студенттеріне «Педагогтердің 
цифрлық құзыреттілігін дамыту» 
тақырыбында тегін онлайн-курс 
ұйымдастыруда. Курсты әзірлеуге 
«Өрлеумен» бірге Еуропалық білім 
беру қоры, Microsoft Kazakhstan, Bilim 
Media Group және Kundelik сияқты ірі 
компаниялар қатысты. Педагогтер 
курс барысында цифрлық білім беру 
технологияларын жетік меңгеріп, 
сабақты жобалау әдістемесін, 
ақпараттық технологияларды қолдану 
арқылы білім алушылардың оқу 
жетістіктерін бағалай алады, оқыту 
мазмұнының нысандарын және тиісті 
әдістерін игереді. Өз сабақтарында 
Activstudio, Pictochart, Jamboard, 
Prezi, Flippity сияқты сандық ре
сурстарды және басқа да көптеген 
құралдарды нәтижелі пайдалана ала
ды. Инновациялық технологияларды 
білім беру процесіне интеграциялау 
бойынша Финляндия мен Оңтүстік 
Кореяның озық тәжірибелерімен та
ныса алады.

Сонымен қатар, жоғары оқу 
орын дарының педагогикалық маман-
дық тар ды бітіруші түлектеріне 
педа гоги калық жаңа технологиялар 
бойынша арнайы курстар өткізілуде. 
«Өрлеудің» тағы бір үлкен жобасы 
– жоғары оқу орнын педа гогикалық 
мамандықтар бойынша бі тірген 
жастарға арналған арнайы курстар. 
Бұл курстарда жас педагогтерге жан-
жақты әдістемелік қолдау көрсе-
тіліп, ұстаздық қызметке кірігудің 
инно  вациялық әдіс-тәсілдері, тә-
жіри  белі ұстаз дар көмегімен жұ-
мысты тиімді ұйым дастырудың 
ұтым ды жол  дары қарас тырылған. 
«Өрлеу» БАҰО Бри тандық Кеңес 
халықаралық ұйымымен бір лесе 
еліміздегі ағылшын тілі пәні мұға-
лімдерінің пәндік құзыреттіліктерін 
арттыру мақсатында Future English 
Online Teacher Community Program 
бағ дар ламасы бойынша қашықтан 
оқыту курсын бастап кетті. Оқыту 
тегін, курсқа қатысу үшін қойылатын 
негізгі талап: ағылшын тілін білу В1 
деңгейінен төмен болмауы тиіс.

Технологиялар ерекше дамыған 
заманның өзінде білім сапасын қамта-
масыз етудегі мұғалімнің рөлін еш-
нәр семен ауыстыруға болмайтынын 
халықаралық зерттеулер көрсетуде.

Дана халқымыз «Жұмыла 
көтерген жүк жеңіл» деп айтады. 
Сондықтан, Мем ле кет басшысы алға 
қойған жаңа мін дет тер мен тапсыр
маларды бірлесе орын дасақ алмайтын 
асу, бағындыр май тын белес болмай
ды деп санаймын.

Әңгімелескен 
Жолдасбек АҚСАҚАЛОВ,

«Сыр бойы»

Білім 
деңгейі 
бәсекеге 
қабілетпен 
өлшенеді

Турнирдің ашылу салта
натында облыс әкімінің орын
басары Серік Ахмет ардақты 
азамат жайында жылы лебізін 
білдірді. Әділ Кенжеғұлов по
лиция және табиғат қорғау са
ласында жемісті еңбек етті. Қай 
қызметінде де өз ісіне үлкен 
жауапкершілікпен қарап, абы
рой биігінен көрінді. Қоршаған 
орта байлығын қорғау бары
сында екі жыл бұрын 25 қазанда 
кенеттен көз жұмған болатын. 
Ерлік үлгісін көрсеткен азамат 

Ер есімі еленбей қалмайды
Сенбіде «Евразия» 

спорт кешенінде шағын 
футболдан табиғат 
қорғау саласында 
қызмет атқарып жүріп, 
ерлікпен қаза тапқан 
Әділ Кенжеғұловты 
еске алуға арналған 
облыстық турнир өтті. 
Жарысқа сегіз команда 
қатысты.

Партия әлеуметтік маңызы 
бар өнімдер бағасын тұрақ-
тандыру, тұрғындарға қолже-
тімді болу үшін сайлауалды 
бағ дарламасында әлеуметтік 
дү кен  дер санын арттыруды 
мақ сат еткен. Кейінгі кезде 
Қызылорда қаласында 5, Қар-
мақшы ауданында 2 дүкен 
ашылды. 

Қызылорда қаласы мен оған 
қарасты кент, ауылдық округ
терде жалпы саны 34 әлеуметтік 
дүкеннің жұмысын «Байқоңыр» 
әлеуметтік-кәсіпкерлік кор
порациясы» АҚ үйлестіріп 

отыр. Қосымша құрастырмалы 
типтегі 5 әлеуметтік дүкен нің 
құрылысын салу үшін акцио-
нерлік қоғаммен мемлекеттік 
сатып алу шарттары жасал
ды. Нақты кезеңде құрастыру 
жұмыстары жүргізіліп жатыр.

Жалпы, әлеуметтік дүкен-
дердегі өнімдердің бағасына күн 
сайын мониторинг жүргізіледі. 
Тауарлар белгіленген бағада са
тылуда. 

– Әлеуметтік дүкендердегі 
өнімдер бағасы нарықтағыдан 
төмен. Сондықтан, тауарлар
ды көтерме сатып алу және 

қайта сату фактілеріне жол 
бермеуіміз қажет. Бұған қоса, 
өнімдер жеткілікті болу үшін 
тапшы тауарларға шектеу 
енгізілді. Мәселен, бір сатып 
алушыға қант 2, картоп  3, сәбіз  
2, тауық еті 2 келіден, жұмыртқа 
10 данадан,  ал өсімдік майы 
1 литрден берілуі тиіс, – деді 
мониторинг жұмыстары бары
сында қоғамдық кеңес төрағасы 
Қожахмет Ілиясов.

Айта кетейік, бүгінде 
әлеуметтік дүкендерде нан – 55, 
қанттың келісі – 270, өсімдік 
майының литрі – 630, картоп 

– 130, сәбіз – 170, бас пияз бен 
қырыққабат 80 теңгеден боса
тылуда. 

Бірінші  сортты ұнның 
келісі – 135, қарақұмық жарма
сы – 400, күріш  – 210, макарон  
– 200, сиыр еті  – 1650, тауық еті 
(окорочка) 785 теңгеден, тұз  – 
40, жұмыртқаның бір данасы – 
26, сүттің литрі – 280 теңгеден, 
айран – 225, сүзбе – 1283 теңге 
және сары майдың келісі – 2504 
теңгеден сатылуда.

«СБ» ақпарат

Тауар тапшылығына
жол берілмейді

«Nur Otan» партиясы жанындағы экономиканы дамыту және кәсіпкерлікті қолдау 
жөніндегі аймақтық қоғамдық кеңес мүшелері Қызылорда қаласындағы бірқатар әлеуметтік 
дүкендерді аралап, ондағы азық-түлік бағасы мен сапасына мониторинг жүргізді.

Биылғы жылдан бастап педаго-
гикалық мамандықтарға түсушілер 
үшін ең төменгі деңгейлік көрсеткіш 
– 75 балл болып белгіленді, ал был
тырдан бастап осы мамандықтар 
бойынша мемлекеттік тасырыс 
негізінде оқитын студенттердің, 
магистранттардың, док то рант тар-
дың стипендиялары бір жарым 
есеге дейін көбейді. Міне, осы 
жұмыстардың барлығы педагог 
мамандығы мәртебесінің көтерілуі 
үшін жасалғаны айқын. Оның 
да өз себебі бар: кешегі өтпелі 
кезеңнің ауыртпалығы еліміздің 
экономикасын тұралатқан шағында 
көптеген білімді де, білікті ұстаздар 
күнкөрістің қамымен базар жағалап 
кеткені бәрімізге белгілі, олардың 
орнына мектептерге және бас қа да 
оқу орындарына кездейсоқ адам дар 
келе бастады. Олар өңі түгіл тү сінде 
де ұстаз болам деп ойламаған еді... 

Енді еліміздің экономикасы 
тұ рақ талып, жағдай түзеле бас-
таған да ұстаз дар қауымының 
қызме тіне, олардың тұрмыс-тірші-
лігіне назар аударылып, арасын
да кездейсоқ адамдардың бол
мауына жіті бақылау жасалуда. 
Бұл, әрине, қуанарлық жағдай. 
Енді мұғалімдердің білімі мен 
біліктілігіне қатаң талап қойыла 
бас тайды, оны қазіргі заманның 
талабы деп түсінсек болады. 
Біліктілік демекші, әр жылдың 
аяғында, ба сында аудандық, 
қалалық, облыстық пәндік олимпи
адалар дәстүрлі түрде өтіп тұрады. 
Осы олимпиадаларда ұсынылатын 
есептер өте жоғары деңгейде бо
лып келеді. Ол есептердің барлығы 
Республикалық оқу-әдістемелік 
«Дарын» орталығында дайында
лады да, бір мезгілде еліміздің 
барлық аудандарына, қалаларына 
жіберіледі. Сол есептерге оқушы 
түгіл пән мұғалімдерінің тісі бата 
бермейді. Оның себебі, біріншіден 
есептердің авторлары (Елеуси
нов Д., Сатылханов Қ., Қангужин 
Б., Васильев А., т.б) кезіндегі Ха-
лықаралық олимпиадалардың 
алтын, күміс жүлдегерлері және 
олар бұл жұмыспен кәсіби түрде 
айналысады, екіншіден біздің 
мұға лімдеріміздің теориялық 
дайындығы жетіңкіремейді. Бұл 
жағдай, әсіресе, жас ұстаздардың 
арасында көптеп көрініс беру
де. Бұл есептер негізінен мектеп 
бағдарламасына енбеген, енсе 
де мейлінше аз қарас тырылған 

тақырыптарды қамтиды. Атап 
айтқанда: салыстырулар теориясы, 
сандар теориясының көптеген тео
ремалары, графтар теориясы, инва
рианттар теория сы, функционалдық 
теңдеулер секілді. Осы ретте мұ-
ғалімдердің біліктілігі мен терең 
білімі, олардың оқушыларынан 
көрі ніс береді. Әрине, олардың мек
теп бағдар ламасын жақсы білетініне 
ешкім шүбә келтірмейді, алайда тек 
мектеп бағдарламасымен ғана шек
телсек, онда біз оқушыларымыздың 
білімін жоғары деңгейге көтере 
алмаймыз. Айтатын бір сылтауы-
мыз бар: мектептегі күнделікті 
жүргізілетін іс-шаралар мен қағаз-
бастылық уақыттың барлығын ала
ды, сондықтан білімімізді көтеруге 
мүм кіндігіміз жоқ. Менің оларға 
айта  тын бір ғана уәжім бар, егер біз 
осы за манның талабына сай күн-
делікті жү йелі түрде жаңа идеялар
мен, білім мен қаруланбасақ онда 
көштен қала бере міз. Оны соң ғы 
жылдардағы матема тика пә нінен 
болатын дәстүрлі Респу б  ли калық 
олимпиададағы оқушы ла ры мыздың 
көрсеткіштері анық көрсетіп тұр.

Осыған байланысты, Қорқыт 
ата атындағы Қызылорда уни-
верситетінің «Математика және 
қолданбалы механика» кафедра-
сының ұжымы облыстағы мате
матика пәнінің мұғалімдері үшін 
«Мектеп математикасының таңда-
малы бөлімдері мен теоремалары» 
тақы рыбымен біліктілікті арттыру 
курсын ұйымдастыру жұмысын 
қол ға алды. Курстың ұзақтығы 
72 сағат деп есептеліп, жоғарыда 
аталған бөлім дер түгел қамтылу 
көзделіп отыр. Осы ретте, біз 
облыстық білім басқармасының 
көмегіне жүгінеміз. Себебі, 
мұғалімдердің курсқа қатысуын 
қамтамасыз ету – үлкен жұмыс, 
сон дықтан біз аудандық, қалалық 
білім бөлімдері осы ұйымдастыру 
жұмысына көмектерін береді деп 
сенеміз.

Түйінін айтқанда, ұстаздың 
беделі оның терең білімі мен 
біліктілігінде. А.Жұмаділдаев шық-
қан өңір талантқа кенде болған 
емес. Кім біледі, шалғайдағы ауыл-
дарда талай Асқарлар жүрген бо
лар, оларды тауып, терең білім 
беріп елдің алдына шығару – біздің 
негізгі міндетіміз.

Б.ЖАНМОЛДАЕВ,
 техника ғылымдарының 

докторы, профессор

Педагог мәртебесі 
көтерілді, беделі 
қандай болмақ?

Салауаттылық 
салтқа 
айналса

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы 
«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл 
кезеңі» атты Жолдауында өскелең ұрпақтың 
спорттық және шығармашылық әлеуетіне аса 
назар аудару қажеттігін атап өткен болатын. 
Әкімдердің жұмысы балалардың күш-жігері 
мен қызығушылығын дұрыс арнаға бағыттай 
алғанына қарап бағаланатынын баса айтқан.

Осыған орай, Мемлекет басшысының «Бұқаралық 
спортқа, дене тәрбиесіне және балаларға басымдық беріп, 
барлық жағдайды жасау керек. Әр облыста, ірі аудан 
орталықтарында спорт үйірмелерін ашу қажет» деген 
ұстанымын толық қолдаймын.

Мен Алматыдағы Қазақ мемлекеттік сәулет-құрылыс 
академиясын «Ағаш өңдеу технологиясы» мамандығы 
бойынша 2013 жылы бітіріп шыққанмын. Кейін біршама 
уақыт, кәсіптік-техникалық колледжде «Арнайы техноло
гия», оның ішінде «Ағаш бұйымдарын жасау» пәнінен дәріс 
бердім. 2018 жылы қосымша «Болашақ» университетінің 
«Дене шынықтыру және спорт» факультетін тәмамдадым. 
Бүгінде жаңа ашылған №282 мектеп-лицейде осы пән бо-
йынша 5-8 сынып оқушыларына сабақ жүргізіп келемін.

Жастайымнан түрлі спорт ойындарына әуес болдым. 
Волейбол, футбол және баскетболға қызығушылығым 
басым еді. Ойын техникаларын түсіндіріп, әдістерін 
ұғындырған мектептегі алғашқы ұстазым Қармақшы ау
даны Дүр Оңғар ауылындағы дене шынықтыру пәнінің 
мұғалімі Ардақ Алмағамбетов болатын. Ол бар білгенін 
жаттығуларда, тәжірибе жүзінде, тікелей көрсетіп жүріп 
үйретті. 

Өздеріңізге белгілі, қашықтан оқыту жұмыстың тәсілі 
мен мазмұнын түбегейлі өзгертті әрі тиімсіздігін көрсетті. 
Әсіресе, дене шынықтыру сабағын онлайн платформада 
өткізу тіпті қиынға соқты. Сондықтан, балалардың сапалы 
білім алуы үшін дәстүрлі тәсілге қайта көшудің, олардың 
әдеттегідей сабаққа қатысып, мұғалімдерімен және сы
ныптастарымен араласуының орны бөлек деп есептеймін.  

Бұл тұрғыда Қасым-Жомарт Кемелұлы толыққанды 
оқу үдерісі үшін қажетті барлық функциялары бар 
бірыңғай онлайн білім беру платформасын шұғыл әзірлеу 
қажеттігіне назар аударды. 

Білім саласындағы басты мәселенің бірі ұстаздардың 
жалақысын көтеру жыл санап шешімін тауып келеді. 
Педагогикалық мамандықтарға бөлінетін грант саны да 
едәуір артты. Осы орайда, дене шынықтыру және спорт 
факультеттеріне де тегін оқуға түсуге гранттар көбірек 
бөлінсе, сондай-ақ  дарынды спортшы оқушылар мен 
олардың бапкерлеріне қаржылай қолдау  көрсетілсе деген 
ұсынысымды жеткізгім келеді.   

– Мен 2021 жылдың қаңтар айынан бастап 
мұғалімдердің еңбекақысын 25 пайызға көбейту жөнінде 
шешім қабылдадым. Жалақы мөлшері алдағы уақытта да 
арта береді. Бұл мақсатқа алдағы үш жылда қосымша 1,2 
триллион теңге бөлінеді, – деген Президент сөзі, әрине, 
көңілге қуаныш ұялатады. 

Біз соған лайықты еңбек етіп, артылған сенімді толық 
ақтап шығуымыз керек. 

Асқар ЕРАЛИЕВ, 
№282 мектеп-лицейдің 

мұғалімі

Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың Жар лы-
ғымен үшінші дәрежелі «Ай
бын» орденіне лайық деп 
танылды.

Турнир биыл алғаш мәрте 
жалауын көтерді. Алдағы уа-
қытта республикалық деңгейге 
көтеру ойластырылып отыр. 
Тур нирдің өткізілуіне ауыл -
дастары мен достары қар жылай 

қолдау көрсетті. Ә.Кенже-
ғұловпен мектепте бір сынып
та оқыған белгілі айтыс ақыны 
Мұхтар Ниязов алдағы уақытта 
турнирге демеушілер тартуға 
назар аударылатынын жеткізді. 

Турнирде «АDAM» коман
дасы бірінші орын алды. Одан 
кейінгі орындарды КГЭК және 
«Абай-Дәулет» командалары 
бөлісті. Оларға 100-200 мың 

теңге аралығында қаржылай 
сыйақы берілді. 

Сондай-ақ, турнирде қақ-
пашы Диас Уәлихан, қор-
ғаушы Нұржаубай Боста
нов, шабуылшы Досымхан 
Қуаныш, Мұхтар Көштай 
және Нұрдәулет Бөрібайұлы 
үздіктер сапынан табылды.

«СБ» ақпарат
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Ауылдың қарасирақ баласы 
болып өстік. «Қыраштағы» асар-
мен соғылған аласа бастауыш 
мектепті бітіріп, көрші «Бірлік» 
ауылындағы 7 жылдық мектепте 
оқуымды жалғастырып, одан әрі 
аудан орталығы Жаңақорғанда 
орта білім алдым. Бірлік совхо-
зына барып, №2 қой фермасын-
да жұмысшы болып, мал қора 
соқтық, шөп тасып, мал азығын 
даярладық, сақпаншы болдық, 
қырқымға қатыстық. Біз істемеген 
жұмыс қалмады. Іштей арма-
ным – жоғары оқу орнына түсу. 
Күн санап жүріп жылды да тол-
тырдым. Совхоз орталығына да 
жеттім. Директор Есімов үш айлық 
оқуға кеткен екен. Оның міндетін 
атқарушы болып өзіміздің жақын 
туысымыз, совхоздың бас агро-
номы Әбдіғаппар Нұртазаев 
ағамыз қалыпты. Қуанышымнан 
батылсыздығым басымдау. Бұрын 
мұндай үлкен кісілердің алды-
на кірмегенмін. Үнемі әкем ай-
тып отыратын «Тәуекел түбі –  
желқайық, өтесің де кетесің» деген 
мақалы жігер бергендей. Кезегім 
келіп, директордың бөлмесіне кіріп 
бардым. Алып-ұшқан жүрегім ба-
сылды. Әбдіғаппар ағамыз жылы 
шыраймен қарсы алды. Оның 
сөзінен де, үнінен де жылылықты, 
жақындықты, қамқорлық пен 
жана шырлықты ұқтым.

– Жамалхан бауырым, біз саған 
анықтама ғана емес, үкіметтің 
қаулысына сәйкес совхоз аты-
нан оқуға жолдама береміз. Егер 
институтқа түсе қалсаң, совхоз 
атынан стипендия тағайындалады. 
Бірақ тиісті мамандық алған соң 
совхозға орналасасың, қандай 
қызмет атқаратыныңды дирекция 
шешеді. Бағыңа қарай көресің, 
інім, жолың болсын! – деп жел-
піндіріп тастады. Кабинеттен мәз 
болып шықтым.

Сонымен құжаттарымды алып, 
Қызылордадағы даярлық кур сына 
барып, одан соң Алматы зоо техни-
калық-малдәрігерлік институты-
на түсіп, 1967 жылы тәмамдап 
шықтым.

Әлі есімде. Бірінші курсты 
бітірген, аздап жастық желік бар 
кез. Рахметімді айтып шығайын 
деп Әбдіғаппар ағайға арнайы 
соқтым. Сол баяғы ақжарқын 
кейпі, жаныңды жадыратар құлақ-
қа жағымды жылы сөзі. Орнынан 
атып тұрып амандасты да: 

– Жамалхан, міне, азамат, 
жарайсың. Ата-анаңды қуанышқа 
бөледің. Біз де қуанып қалдық. Енді 
болашақ малдәрігері мамандығын 
алып шығасың. Сабақты жақсы 
оқы. Терең білім алу керек. Ертең 
қоғамға да, халқыңа да қызмет 
істейсің. Білімді болсаң, адал 
болсаң, абыройлы боласың. Ойын-
сауық қуалап кетпе. Біз саған жол-
даманы сеніп тапсырдық, жарай 
ма? – деді. 

Не дейін, «Жарайды, аға», 
– дедім. Оқушы кезімдегідей ба-

сымды бір сипады. Осы айтқан 
ақыл-кеңесі өмірлік сабақ болды. 
Қазір қарап отырсам, Әбдіғап-
пар аға отызында орда бұзған, 
қырқында қынсыз қылыш секіл-
денген жалындаған жас жігіт 
екен ғой. Сол кездің өзінде-ақ 
білім-білігімен, алғыр-ширақ іс-
кер лігімен көзге түсіп, бас ма-
ман, совхоз директорының орын-
басары қызметтерін атқарса, 31 
жасында «Қазақ ССР-не еңбегі 
сіңген агроном» атағын алған. 
Одан Жаңақорған ауданы Талап 
совхозының директоры қызметін 
мінсіз атқарды.

1960-жылдардың ортасында 
«Түгіскен» алқабын игеру жөнінде 
облыстық партия комитеті қаулы 
қабылдайды. Ғасырлар бойы құ-
лазып жатқан маң дала марқайып, 
құлпырып шыға келді. Алқапқа 
ел қоныстанып, үлкен тіршіліктің 
тынысы ашылады. Жаңа шаруа-
шылықтар құрылып, ауданда мал 
және егін шаруашылығы, оның 
ішінде күріш дақылының кө лемі 
ұлғайып, мол өнім алынды. Осы   
бағыттағы жұмыстарға білімі 
мен өмірден алған тәжі ри бесін, 
қажыр-қайратын жұмсап, қабі-
летімен, іскерлік қасиет терімен 
кө рінген мамандар тартылды. 
Олар дың ішінде бұған дейін «Та-
лап» кеңшарын басқарып кел-
ген Әбдіғаппар Нұртазаев аға-
мыз да бар еді. Ол  жаңадан 
құ рылған «Задария» совхозының 
дирек торлығына тағайындалды. 
Құнарлы «Түгіскен» алқабының 
игерілуі ауданда астық молшы-
лығын жасаудың көзін ашты. 
Сондай-ақ жұғымды мал азығын 
(жүгері, жоңышқа) дайындау 
молая түсті. Әбдіғаппар ағамыз 
шаруашылықты тез қолға алып, 
оның орталығын «Қыркеңсе» 
бөлімшесінен ұйымдастырады. 
Совхозда жұмыс қолының жетіс-
пеушілігін білген ол ауыл ақса-
қалдарымен ақылдаса отырып, 
баяғыдағы ашаршылық және қу-
ғын-сүргін кезінде Өзбекстан 
мен Тәжікстан асып, үдере көшіп 
кеткен ағайындарды қайтадан 
елге шақырып, оларды көшіріп 

әке луді ойластырады. Сөйтіп, 
500-дей отбасы өз Отанына орал-
ды. Директордың ойы іске асып, 
нәтижесінде жұмысшылар саны 
артып, шаруашылықтың қолы 
ұзарады. Совхоз осы әдістерінің, 
игі жұмыстарының арқасында 
алғашқы жылдардың өзінде-ақ 
1500 гектар күріш екті. Диқандар 
саны артып, «Задария» совхозы 
ауданның іргелі шаруашылығына 
айналды. Әбдіғаппар Нұртазаевтың 
осындай жанқиярлық ерен еңбегі 
жоғары бағаланып, ол «Құрмет 
белгісі», «Октябрь революциясы» 
ордендерімен марапатталды.

Бүгінде «Қыркеңсе» бөлімшесі 
Әбдіғаппар ағаның атында. Ол 
шаруашылықтар арасында ал-
ғаш қы болып егін мәдениетіне 
кө ңіл бөлді. Сол кездің өзінде-ақ 
диқандар мен механизаторды егін 
науқанында дала қосында тұ рақтап 
жатып, еңбек етуге үй ретті. Дала 
қостары еңбекші-егін шілердің 
екін ші үйіне айналды. Олардың 
өнімді еңбек етуіне барлық жағдай 
жасалды. Қысқасы, қарны тоқ, 
көйлегі көк, уайымы жоқ болды. 
Басшы ауыл шаруа шылығының 
өсіп-өркендеуіне бар күш-жігерін 
өмірінің соңына дейін жұмсады, 
жұртшылықты соңына ертіп, адал 
еңбекке жұмылдыра  білді.

Ол орта бойлы, мығым денелі, 
аққұба келген кісі болатын. 
Қызмет бабында, ат үстінде қатал, 
бірақ турашыл еді. Былайынша 
ақкөңіл, жайдары мінезімен адам-
ды өзіне баурап алатын, магниттей 
тартып тұратын. Әсіресе жастарға 
мейірімін төгіп, оларға қамқорлық 
жасауға, көмек беруге даяр еді. 
Абзал ағамыздың ғұмыры қысқа 
болды. Ол 59 жасында дүниемен 
қоштасты.

Мен ағаның айтқанын орын-
дап, институтты жақсы оқып 
бітірдім. Қызметім ауысқан са-
йын Әбдіғаппар ағаны есіме алып, 
шүкіршілік жасап отырдым. Сол 
кісіге ұқсағым келді. Жергілікті 
кадрларды оқуға жіберіп даяр-
лау тәжірибесін совхозды он жыл 
басқарған уақытымда пайдалан-
дым. Біз Алматыда оқып жүргенде 
іссапармен Әбдіғаппар аға келіп 
қалса, студент-жастардың басын 
қосып, асханадан тамақтандырып, 
ақыл-кеңесін айтатын. Сол адам-
гершілік қасиетін де меңгеруге 
тырыстым. Неге екенін білмеймін, 
әйтеуір, ұқсағым келді де тұрды. 
«Еңбекші» совхозында абыройлы 
еңбек еттім деп ойлаймын. Ол жер-
де жауапкершілікті, адамдармен 
тіл табысуды, ұйымдастырушылық 
қабілетімді шыңдадым. Ауыл тұр-
ғындарымен, шопандармен, олар-
дың отбасыларымен барынша сый-
ластықта болдым. 

«Өткен күнде белгі жоқ» дей-
міз. Неге белгі болмасын?! Абзал 
ағаларымызды еске алып отырмыз. 
Олай болса, еске алу да, естелік 
жазу да – сол кісілерге арналған 
белгі. 

Мен Әбдіғаппар Нұртазаев 
жайлы естелік жазу арқылы өзімнің 
інілік ризашылығымды жеткізгім 
келді. Балалық шақтан даналық 
жасқа жеттік. Соның бәрінде көз 
алдымнан Әбдіғаппар ағам кеткен 
емес. Себебі, ол – ұмытылмайтын, 
қайталанбайтын асыл тұлға еді.

Жамалхан БАЕТОВ,
еңбек ардагері, 

Шиелі ауданының 
«Құрметті азаматы»

Шиелі кенті

Еңбек етпегендерді ауылдан 
көшіретін, қысқаша айтқанда, жер 
аударатын заң бар. Заң болғанда 
елдегі ақсақалдар үкімімен жүзеге 
асады. Ел тізгіні ақсақалдар қо-
лында. Жұмыстың көбісін жесір 
келіншектер атқарады. Ал, біз мек-
тептен шыққан бойда масақ теріп, 
күнкөріс жасаймыз. Кейде бел-
сенді ағаларымыз масағымызды 
қолымыздан жұлып алып, қыр-
ман ға төгеді. Жыламсырап үйге 
қайтатын сол бір кез естен кетпей-
ді. Дегенмен, ауыл балалары ерте 
есейді. Әке-шешелерінің арқа сү-
йе рі болды. Күннің жаманы лезде 
кетеді екен ғой..

Сол бір кезеңнің оқиғасынан 

әңгіме қозғау көптен ойымда жүр-
ген. Соның тиегін қаз қалпын да 
ағытудың сәті түсті. Қырық бірін-
ші жылдың көктемі еді. Мәс кеу-
ден Левитанның дауысын естиміз. 
Үрейіміз ұшады. Леви тан ның дау-
ысы немістердің еңсесін басқандай 
әсер берерін байқаймыз.

Таңертең еді. Ауыл шетіндегі 
«Аманәжі» деп аталатын ескі қыс-
таулар жиегіндегі жайлауға үлкен 
көш келіп қоныстанып жатқан ха-
бар келді. Иә, үлкен көш, бейтаныс 
ауыл. Бала біткен көшіп келген 
бейтаныс ауылға барып, таныса 
бастадық. Ойынға шықтық. Ойын 
болғанда жаппай ләңгі. Бізден 
Зұлқарнай, Ізбасар, Сәрсенбай, Ал-

тынбектер ләңгі тебуден алдына 
жан салмады. Олардан ағайынды 
Кәкімжан, Әкімжан, оқта-текте 
Жылкелді қосылды. Сонан аралас-
құралас басталып кетті. Сонымен, 
көш қайдан келді? Біздің ауылдағы 
Алуадин, Шәмшат, Мырзеке баста-
ған үлкендер сәлем беруге барды. 
Бір-бірін қонаққа шақыру бастал-
ды. Сөзді жаңа көштің басшысы 
Темірбай ата алды:

– Иә, ағайындар біз – ұлытау-
лық тармыз. Жезқазған жағында 
қуаң шылық орын алып, қоныс ау-
даруды ұйғардық. Сырдарияның 
суы мол көрінеді. Егін егіп, от-
басын қиындықтан шығарсақ де-
ген ниет бар. Әзірше 23 үй келіп 
қоныстандық. Кейін бізге қосы лып 
жатқан көш болса, қарсы бол мас-
сыңдар. Ел, жер – бәрімізге ортақ 
қой. Бұл сөзді іле Тұңғышбай, 
Рақымбек, Көшекбай, Хамитбек, 
Молдабек, Мықан қостай жөнелді.

– Жер кең. Құшақ ашық, кеңі 
сіздерге, тары бізге, – деді мақсұм 
Әкімал. – Қай рудансыздар?

– Көбіміз Тіней. Шоштан, Жы-
рық, Жәлмендер, Ахмет, Оразай 
ишандар – біздің бабаларымыз.

– Өзіміз екен. Түбіміз бір туыс 
елміз, – деді Беген ақсақал.

Жаңа қоныстануға келгендер 
ескі қыстауларды жөндеп, баспана 
сала бастады. Жаз шыға жағалай 
егін егуге бетбұрыс жасалды. Ша-
ғын ауылдың бір бөлшегіндегі 
серіктестікте Қайыпназар Темір-
баев, Мырзабек Мықанов билік 
жүргізетін болды. Хамитбек аға 
мек тепке мұғалім, Рақымбек аға 
есеп шілік тізгінін ұстады. Жыл-
кел ді бір шағын дүкенде сауда 
жүргізді.

Ауылға келген 23 үй түгелдей 
түйе өсіретін шаруа болып шықты. 
Беген ата бастаған түйекештер бри-
гадасы құрылды. Қызылорданың 
«Заготзерносына» астық тасу бас-
талды. Ауылдың арқа-басы кеңіп 
қалды. Алғы шепте бұрын егін-
шілікпен айналыспаған ағайындар 
көп қиындық көрді. Жергілікті 
тұрғындар оларды қауын, қарбыз, 
асқабақ, жүгері, тары өсіруге бау-
лыды.

Алғашқы егін-терім басталды. 
Сталин атындағы колхоз астық 
тапсырудың көш басына шықты. 

Бұл орайда, қоныстанушылардың 
күш көлігінің көп шапағаты тиді. 
Байырғы тұрғындардың ол кез-
де өздері өсірген алғашқы қауын, 
қарбыздан бір-біріне дәм татқызу 
үрдісі болатын. Білікті диқан ауыл 
ақсақалы Жұмабай көш бастау-
шысы еді. Өзі бас болып күзгі 
егін-терім кезінде көшіп кел-
ген ағайындардың басын қосып, 
шай берді. Бұрын қауын-қарбыз 
егіп көрмеген олар қызу әңгімеге 
көшті. Жұмабай ата бір үлкен қара 
күләбіге пышақ тигізген бетте 
дар етіп, қақ айырылды. Көз тігіп 
отырған дастархан басындағылар 
шалқалай құлады. Дар еткен дауыс-
ты мыл тық деп ұқса керек. Сәлден 
соң Жұмабай ата ішек-сілесі қата 
жарылған қауынды тіліктеп жұртқа 
таратты. Тіл үйірген қауын бейта-
ныс жұртты таңырқатты. Бүгінде 
сол баяғы көштің ұрпақтары «Қо-
ғалыкөлде» тамыр жайды.

Қайырбек 
МЫРЗАХМЕТҰЛЫ,

Қазақстанның Құрметті 
журналисі

Үлкен өмірге 
жолдама 
берген еді

Әбдіғаппар Нұртазаев – ғұмыр бойы жүрегімнің төрінен 
орын алған адам. Оның әдемі күлімсіреген көркем бейнесі 
көз алдымда. Әбдіғаппар аға маған жоғары оқу орнына ғана 
емес, келешек өмірге жолдама берді. Ол кезде орта білім алған 
оқушы екі жыл өндірісте істеп, колхоз, совхоздан анықтама 
алатын. Куәландырылған бұл құжат болмаса, институттардың 
қабылдау комиссиясы ауылға қайтаратын. Заң солай еді. 
Шаруашылықтың жолдамасымен бару – студент атану деген сөз.

Бодыбай Құлтекенов атын-
дағы бассейн енді аудан тұрғын-
дарының салауатты өмір салтын 
ұстануына себін тигізбек. Ау-
дан ның дене шынықтыру және 
спорт бөлімінің қарамағына өткен 
нысанды директоры Мұхтар 
Құлболдиев таныстырды.

– Қазір мемлекет меншігіндегі 
мекеме. Барлық құжаттар рәсім-
деліп, штаттық кесте бекітілді. 
Әзірге екі ауысыммен үш жаттық-
тырушы болады. Сондай-ақ жер-
гілікті жұмыспен қамту бөлімі 
арқылы, арнайы жолдамамен мед-
бике, есепші, еден жуушы, күзет-
ші, сантехник, электрик сияқты 
қыз меткерлер де алынады. Жал-
пы 15 адамдай жұмысқа қабыл-
данады, – дейді ол.

Үлкендерге арналған бассейн-
нің ұзындығы – 25, ені 12 метр. 
Ал тереңдігі 1,6 метрден бас-
тап 2 метр ден асып жығылады. 
Балаларға арналғаны бөлек. Жеті 
жасқа дейін. Ұзындығы 12, ені 6 
метр болатын бассейннің тереңдігі 
60 сантиметр. Суға түскенде бат-
пауға арналған жабдықтар да 
жеткілікті. 

– Бассейндегі су айына бір 
рет ауыстырылып тұрады. Ал 
заңдылығында үш не алты ай 
деп береді. Мұндағы су үнемі ай-
налымда, астында орналасқан 
төрт фильтр қондырғы арқылы 
ұдайы тазалайды. Судың темпе-
ратурасын қалыпты ұстайтын 
құралы бар. Балалар түсетін 
бас сейн температурасы 32, ал 
ересектердікі 28 грудус. Еден де 

жылытқышқа қосылған. Негізгі 
талап – келушілер тері аурулары 
жоқ екенін растайтын дәрігердің 
рұқсатымен ғана суға түсу керек. 
Ішімдік пайдаланған тұрғындар 
мүлде кірмейді. Сондай-ақ шыны 
ыдыстарды пайдалануға рұқсат 
жоқ, – дейді спорт мекемесінің 
басшысы.

Туған өлкесін түлетуге атса-
лысқан жеке кәсіпкер Қайыржан 
Құлтекенов ғимаратқа 400 млн 
теңге шамасында қаржы жұмсаған. 
Заманауи спорт кешенінің сапа-
сы мен қызмет көрсетуі көңілден 
шығады. Мұхтар Құлболдиевтің 
айтуынша, мұндағы бір айға суға 
түсудің құны – 10 мың теңге. Ап-
тасына үш рет келе аласыз. Ал жеті 
жасқа дейінгі балаларға тегін. Ер 
және әйел адамдарға апта күндері 
бөліп қарастырылады. 20 адамға 
дейін қабылдауға мүмкіндігі бар 
бассейнде оқушыларға жүзу үйір-
месі де ашылмақ. 

Айта кету керек, соңғы жылда-
ры Жалағашта қарқынды құрылыс 
жүріп, аудан орталығы сән берер 
ғимараттармен толығуда. Дәл 
осы жабық бассейннің жанынан 
Рәміздер алаңы тұрғызылып жа-
тыр. Оған аудандық бюджеттен 70 
млн теңгеге жуық қаржы бөлінген. 
Жыл соңына дейін жұмыстар 
аяқталады. Сондай-ақ құны 378,1 
млн теңге болатын 200 орындық 
Оқушылар үйі мен 50 орындық 
Өнер мектебінің құрылысы бітуге 
таяу. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 
тарту болар мұндай нысандардың 
көптеп салынуы тұрғындардың да 
көңілін тоғайтып тұр.

Ал Вьетнам халықты COVID-
19-ға қарсы вакциналау үшін 
«Спутник V» қолдана бастады. 
Препарат Хошиминдегі үш егу 
пунктіне жеткізілді. 2022 жылдың 
маусымына дейінгі кезеңде Вьет-
намға Ресей тікелей инвестиция-
лар қоры мен екі вьетнамдық 
компания арасындағы үшжақты 
келісім бойынша «Спутник V» 
вак цинасының 40 млн дозасы жі-
бе ріледі.

Осы орайда Қазақстанның 
вакциналау паспортымен қай ел-
дерге кіруге болады? Біле отыр-
сақ.  Egemen.kz мәліметіне сү-
йен сек, осы уақытқа дейін елде 
13 мемлекеттің вакциналау пас-
порты танылды. Еліміздің вак-
циналау паспортын мойындаған 
мемлекеттердің ішінде Армения, 
Аргентина, Беларусь, Венгрия, 
Грузия, Иран, Қырғызстан, Мол-
дова, Моңғолия, Сан-Марино, 
Таиланд, Түркия мен Эстония 
бар. Осылайша қазақстандықтар 
да, осы елдердің азаматтары да 
мемлекеттік шекараны каран тин-
дік шектеусіз өте алады. Ол үшін 
коронавирусқа қарсы вакциналау 
паспортын көрсетсе жеткілікті. 
ПТР-тест тапсырып, карантин-
де отырудың да қажеті жоқ. 
Қазақстан азаматының қандай 
екпе салдырғаны да маңызды 
емес. Ең бастысы, вакциналау пас-
порты болуы шарт.  

Ал Мысыр мен Оман қазақ-
стандықтардың вакциналау пас-
портын біржақты ретпен таны ды. 
Ол жаққа барған отан даста  ры-
мызға да ПТР-тест тапсыру және 
каран  тинде отыру талабы қойыл-
мады. 

Қазіргі кезде Ресей, Әзер-
байжан, Иордания, Индонезия, 
Марокко, Өзбекстан, Филиппин 
және тағы басқа мемлекеттермен 
вакциналау паспортын өзара тану 
бойынша келіссөздер жүргізіліп 
жатыр.

Қазақстан мойындаған елдерде 
коронавирусқа қарсы вакцинаның 
түр-түрі егіледі. Соның ішінде 
QazVac (қазақстандық вакцина), 
«Спутник V» (ресейлік вакци-
на), «Спутник Лайт» (ресейлік 
вак цина), Vero Cell, CoronaVac 
(қы тайлық вакциналар), Astra 
Zeneca (ағылшын-швед вакци-
насы), Novavax, Pfizer, Moderna, 
Johnson&Johnson (америкалық 
вак циналар), COVIran Barakat 
(ирандық вакцина).

Айта кетері, вакциналау пас-
портын өзара тану шараларымен 
Сыртқы істер министрлігі айна-
лысады. Алдымен келіссөздер 
жүргізіледі. Одан кейін екі мем-
лекет нота алмасып, вакциналау 
паспортын тануға келіседі. Бұдан 
бөлек, бас мемлекеттік санитар 
дәрігер өзге елде берілген вакци-
налау паспортын тануға рұқсат 
бере алады.

Жалағаштың 
көркі – 
жабық бассейн

1-бет 

1-бет 

Вакциналау паспорты: 
Құжатымызды қай 
елдер мойындады?

АУЫЛ ҚҰШАҒЫ

Ұлытаулық ағайындар
Сонау соғыс басталған жыл. Ол кезде біздің ауыл – қазіргі 

«Қоғалыкөл» екі колхоздан тұратын. Бірі – Сталин атындағы, 
екіншісі – «Ортақшыл». Ұлы көсем атындағы колхозда Әкімал 
мақсұмның, ал «Ортақшылда» Сражаддин, Жәркен аталардың 
алдынан ешкім кесе өтпейді. Екі колхоздың кәсібі – мал мен егін. 
Егін болғанда ауылдан қашықтағы «Қырықжігітке» бидай, тары 
егеді. Ол кезде күріш егу қолға алынбаған. Орталықтағылар 
қауын егіп, қақ тіліп, қыстық азығын жинайды. Еңбекке ерекше 
көзқарас бар. 

Қызылорда облысының әкімдігі мен мәслихаты, «Nur Otan» 
партиясының облыстық филиалы, облыстық Ардагерлер және 
Қоғамдық кеңесі еңбек ардагері 

Амангелді Әбзәлиұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Сыр елінің білім саласы ауыр 
қазаға ұшырады.

Аса көрнекті ғалым, Қазақстан 
Республикасының білім беру 
ісінің Құрметті қызметкері, фи-
лология ғылымдары бойынша 
философия докторы (PhD), Ресей 
жаратылыстану Академиясының 
профессоры, Қызылорда «Бо-
лашақ» университетінің құрыл-
тайшысы Досманбетова Зейнегүл 
Рамазан қызы 74 жасында дү ние-
ден озды. 

Зейнегүл Рамазанқызы 1947 
жылы Қызылорда қаласында дү-
ниеге келген.

1966 жылы Н.В.Гоголь атын-
дағы педагогикалық институты-
на оқуға түсіп, 1972 жылы тә-
мамдаған.

Еңбек жолын 1969 жылы Қар-
мақшы ауданындағы №105 қазақ 
орта мектебінде орыс тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі болып 
бастаған Зейнегүл Рамазанқызы 
директордың тәрбие, оқу ісі жө-
ніндегі орынбасары қызметте-
рінде болып, білім саласында же-
місті еңбек атқарды.

2003 жылдан бүгінгі күнге 
дейін «Болашақ» университетінің 
Білім беру және ғылыми-зерттеу 
жұмыстары орталығының дирек-
торы қызметін абыроймен ат қа-
рып, облыстың білікті маманда-
рын даярлауға өлшеусіз үлес 
қосты.

Ұзақ жылдар бойы жауапты 
салада қызмет ете жүріп, Сыр 
бойының құрметті азаматы, про-
фессор Бақберген Сәрсенұлымен 
4 ұл өсірді. Еңбегімен елге сыйлы, 
қатар азаматтарға құрмет ті болды.

Жайдары мінезді, дархан пе-
йілді Зейнегүл Рамазанқызының 
бейнесі халқының жүрегінде мәң-
гі сақталады.

Зейнегүл Рамазанқызының 
жат қан жері жайлы, топырағы 
тор қа, жаны жәннатта болсын.

Қызылорда облысының 
әкімдігі,

облыстық мәслихат,
«Nur Otan» партиясының 

облыстық филиалы,
облыстық Қоғамдық және 

Ардагерлер кеңесі

ҚАЗАНАМА

Құжат жоғалды
Сармолда Көмекбай Ермекұлына ҚР Қорғаныс министрлігі 

Қызылорда қаласының қорғаныс істері жөніндегі басқармасы РММ 
04.02.2014 жылы берген Шақыру учаскесіне тіркеу туралы куәлігі (удо-
стоверение о приписке призывному участку) жоғалды. Тапқан адамға 
сүйіншісі бар. Тел: 87762185582. 

Тәуелсіздік жылдарынан бері 
Сыр өңіріндегі археологиялық із-
де ністерді жүргізу Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда универси-
тетінің тұрақты бағыты ретінде 
қалыптасты. Биыл «Археология 
жә не этнология» мамандығының 
ашыл ғанына 25 жыл, орталықтың 
құрылғанына 10 жыл толды. Осы 
орайда ҚР Тәуелсіздігінің 30 жыл-
дығы аясында «Қош келдің, архео-
лог!» атты кездесу кеші өтті. 

– Археология және этнография 
ғылыми-зерттеу орталығының не-
гізгі мақсаты – аймақтағы тари-
хи-мәдени мұраны зерттеу және 
қорғау, археология және этногра-
фия салалары бойынша ғылыми 
зерттеулер жүргізу және тарихи 
құндылықтарды насихаттау. Сон-
дай-ақ, университеттің тарих шы, 
археолог және этнограф ғалым-
дары тәжірибе алмасатын, архео-
логия ғылымдарының жетістіктері 
мен даму жолдарын айқындайтын 
орталығына айналды, – деді «Тарих 
және Қазақстан халқы Ассамблея-
сы» кафедрасының меңгерушісі, 
тарих ғылымдарының кандидаты, 
доцент Айтжан Оразбақов.

Бүгінге дейін ғылыми-зерттеу 
орталығы 3 халықаралық жоба, 
ҚР БҒМ Ғылым комитетінің 4 
гранттық жобасын, 12 облыстық 
жобаны орындады. Атап айтсақ, 
«Wenner-Gren» антропологиялық 
қорының гранты шеңберінде 2011 
жылы Жанкент қала жұр тында 
археологиялық қазба жұ мыс-
тары жасалды. 2018-2020 жыл-

дар аралығында Ұлы Жібек жо-
лы ның солтүстік аймағындағы 
көшпенділер мемлекетінің қалып-
та суы және урбанизациялануы, ерте 
орта ғасырдағы Жанкент қа ласы 
туралы халықаралық жоба жүзеге 
асырылды. Сонымен қатар, Хорезм 
экспедициясының Сыр өңіріндегі 
зерттеулерінің тарихы кітап-альбом 
түрінде жарыққа шықты.

Орталық облыс көлемінде ор-
наласқан жүздеген ескерткіштің 
паспортын, тарихи-мәдени сарапта-
маларын жасау мен қорғау аймағын 
анықтау жұмыстарын тұрақты 
жүргізіп келеді. Қазіргі таңда 10-
нан аса монография, 300-ге жуық 
ғылыми еңбек жариялады.

Археологиялық заттарды си-
паттап, өңдеп қалпына келтіретін 
зертханасы және жәдігерлерді қоя-
тын көрме залы бар.

Орталықтың құрылған кү нінен 
бастап ғылыми жетек ші лік жасаған 
белгілі археолог тар Ж.Құрманқұлов 
пен И.Аржан це ваның еңбектері 
зор. Сонымен қатар, халықаралық 
жоба ларды орындауда Тюбин-
ген уни верситетінің профессоры 
Г.Хар кенің орны ерекше.

Қазақ тарихының тереңдігі мен 
көп қырлылығының куәсі – ар-
хео логиялық ескерткіштерге де-
ген қамқорлық пен жауаптылық, 
жан-жақты зерттеулер Қорқыт ата 
атындағы Қызылорда универси-
тетінің қызметінің бір тармағы бо-
лып қала бермек.

«СБ» ақпарат

Археолог 
ғалымдар асуы
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– Бір күні теледидар қарап 
отырсақ, теміржолшыларды мара-
паттау рәсімі болып жатыр екен. 
Немерем маған қарап: «Ата, сізде 
қандай медаль бар?» деп сұрады. 
Мен ойланып қалдым. Еңбек жо-
лым, еткен қызметім, барлығы 
өзім үшін ғана екен ғой. Кейінгіге, 
балаларым еске алып отыратын-
дай артыма не қалдырсам екен деп 
ойладым, – дейді ол.

Осылайша ол спортта жетістік
ке жету жолдарын іздей бастаған. 
Ақыры гир тасын көтеру спорты-
на тоқталған. Ол бойынша өтетін 
халықаралық, ТМД көлеміндегі 
сайыстар туралы сұрастырады. 
Ақыры ғаламтор арқылы сондай 
жарысқа өтінім беріп, дайындыққа 
кіріседі. Бұл 2013 жылдың шілде 
айы еді. Ол кезде әлі зейнетке 
шыға қоймаған, Қармақшы ауда-
ны әкімінің орынбасары болып 
қызмет ететін. Жұмыс арасын-
да сарайда тұрған гир тасын екі 
қолмен кезеккезек алғашқыда 10 
реттен, келесі аптада 15 реттен, 
үшінші аптада 20 реттен көтеріп 
жүрді. Осылайша жарысқа атта-
нам дегенше 2728 рет көтеретін 
болды.

Бір ай, он күн дегенде Минск 
қаласындағы Әлем чемпионаты 
да басталды. 62 жастағы аудан 
әкімінің орынбасары әлемнің ат-
пал денелі үздік атлеттерімен 
додаға түсті. Барған бойдан жа
рыстың ережелерін сұрастырып 
біліп алды. Қазақстан атынан бірге 
барған спортшылар Халықаралық 
гир триатлоны федерациясының 
президенті Анатолий Ежовқа «бұл 
кісі ауданда әкім» деп танысты-
рыпты. Ежов «онда бұл кісі бізше 
айтқанда губернатор болды ғой» 
деп жылы әзілмен амандасқан 
екен.

– Кезегім келіп, ортаға шыққан 
кезде судья көпшілікке «Серік 
Құлмырзаев, Қазақстаннан кел-
ген атлет, біздің жарыс тарихын-
да тұңғыш рет губернатор гир 
тасын көтермекші» деп хабарла-
ды. Ортаға қалай шыққанымды 
біл меймін. Өзім жүрексініп тұр
мын. Алғашқы 25 секундта оң 
қолыммен отыз рет көтердім де, 
дереу гирді сол қолыма ауысты-
рып, әрекетімді жалғастырдым. 
Менде тек алдымда шыққан 
спортшылардан қалмауым керек 
деген ой ғана болды. Сәлден кейін 
судья «Серік Құлмырзаев – Әлем 
чемпионы. Бір минутта 58 рет 
көтерді» деп хабарлады. Жұрт қол 
шапалақтап, қошемет көрсетіп жа-
тыр, – деп еске алады ардагер.

Сол жарыста уақыт айырмашы
лығына қарай бірнеше сайысқа 
қа тысқан Серік Құлмырзаев екі 
минутта 16 келі гир тасын 94 рет 
көтерген. Гир тасының салмағы 
жас мөлшеріне қарай берілетін 
бол ған соң, 6064 жас аралығында 
бірнеше мәрте жеңімпаз атанған. 
Дәлірек айтсақ, Серік Құлмырзаев 
төрт дүркін Әлем біріншілігінің, 
Еуропа, Азия, Еуразия, Беларусь 
және Ресей чемпионаттарының, 
Ф.Ушаков пен М.Ломоносов атын
дағы халықаралық жарыстардың 
жеңімпазы, 11 алтын медальдың 
иегері атанды. Сонымен қатар, гир 
тасын көтеру спортының шебері 
атағына ие болды.

– Мен бұған дейін кәсіби 
тұр ғыда спортпен айналысқан 
емеспін. Қызметтік жолым 
мемлекеттік жұ мыспен тығыз 
байланысты болды. Зейнет жасы-
на жақындағанда алдағы уақытты 
қалай тиімді өт кізу керектігі ту-
ралы жиі ойлана тынмын. Сөйтіп, 
көкейдегі ойды спортпен бай-
ланыстырамын деген шешімге 
келдім. Халықтың денсаулығын 

жақсартып, салауатты өмір салтын 
қалыптастырудың негізгі шарты 
бұқаралық спортты дамытумен 
байланысты екенін Елбасымыз да, 
Мемлекет басшысы да Жолдаула-
рында айтып келеді. Осы орайда 
спортты жаныма серік ете отырып, 
өскелең ұрпаққа үлгі көрсетсем 
деймін, – дейді Серік Құлмырзаев.

Мемлекеттік қызметші 2014 
жылы 8 тамызда зейнеткерлікке 
шық қан бойда жарысқа атта-
нып, 1316 тамыз аралығында 
Бе ларусь мемлекетінің Витебск 
қала сында гир тасын көтеруден 
екін ші Дүниежүзілік Олимпиада, 
Бе ларусь мемлекетінің тәуелсіздік 
күніне арналған халықаралық тур
нир және ардагерлер арасында 
гир көтеруден Әлем чемпиона
тына қатысты. Дүбірлі додаға 
Қа зақстан атынан қатысқан сегіз 
спортшының бірі, 63 жастағы ар-
дагер 16 келілік гир тасын 2 ми-
нутта жұлқа 78 рет, серпе 94 рет 
көтерді. Сондайақ, 3 минутта 75 
рет жұлқа көтеріп, қарсыластарын 
артта қалдырды. Топтық норма
тивтік жаттығуларда үздік нәтиже 
көрсеткені үшін Гиннестің ре-
кордтар кітабында тір келген көр
сеткішті жаңартты.

Бұдан бөлек, «310 спартан
дықтар» жобасы бойынша Гин-
несс кітабына ену үшін 400дей 
спортшы жарты сағат бойы гир 
жаттығуларын жасаған. Осылайша 
жаппай жаттығу орындау бары-
сында Серік Құлмырзаевтың есімі 
Гиннестің рекордтар кітабына 
екінші рет жазылды. Жаңа рекорд 
жасауға Қазақстан, Ресей, Бела-
русь, Польша, Германия, Латвия 
және Литваның спортшылары 
үміткер болды.

Ал, 2017 жылдың жазын-
да Петропавл қаласында өткен 
әлемдік біріншілікте Ресей, Бе-
ларусь, Украина және елі міздің 
мықтыларымен сынға түсті. Сай-
ыста гир триатлонынан Әлем 
чемпионаты, Еуразия чемпионаты 
және Қазақстанның бірінші ашық 
чемпионаты қатар өтіп, бірнеше 
кезең бойынша спортшылардың 
шеберліктері сыналды. Дүбірлі 
додада ардагер спортшы жұлқа 
көтеру сайысы бойынша 10 келілік 
гир тасын 5 минут ішінде 190 рет 
көтеріп, жетінші рет Әлем чемпи-
оны атағына лайық деп таныл ды. 
Сонымен бірге, 2 минут ішін де 
89 мәрте жұлқа көтеру ар қылы 
Қазақстан чемпионы деген атаққа 
ие болды. Чемпионат қоры
тындысы бойынша «Алтын гир 
көтеруші» орденімен марапат-
талып, халық аралық дәрежедегі 
спорт шебері атағын иеленді.

Қоғам қайраткері Серік Құл
мыр заев БҰҰ және ЮНЕСКО 
жанындағы Адам құқығы ха
лық аралық федерациясы мен ғы
лыми институттары Еуропалық 
қауым дастығының және халық
аралық аттестациялық Кеңесінің 
халықаралық «Қанатты арыстан» 
орденімен марапатталған.

Жаны жас адамның рухани 
өркендеуінде шек болмайтынын 
ісімен дәлелдеп, әдемі қартаюдың 
үлгісін көрсетіп жүрген ардагер 
спортшы бүгінде 75 жаста. Көңіл 
ауанына қарай әлі де гир тасын 
көтеріп, жаттығып тұрады.

– Жалпы, адамзат баласы үне мі 
ізденіс үстінде жүруі керек. Сон
дықтан, дене шынықтырып, спорт-
пен шұғылданумен қатар рухани 
әлемімізді байыту жолындағы 
ізденіске басымдық беруді де жөн 
санаймын. Өйткені, адамның ру-
хани дүниесі бай болса, оның ал-
майтын қамалы болмайды, – дейді 
спортшы.

Б.САҒЫНДЫҚ.

Кездесуде үш дүркін «Ал-
тын домбыра» иегері, айтыс 
ақыны Мұхтар Ниязов жастардың 
сұрақтарына жауап беріп, Алаш 
арыстарының тағылымды істерін 
үлгі етті. Қоғам өмірінің қай са-
ласы ақсап тұрса, сол саланы 
өркендету жолында еңбек еткен 
қазақ қайраткерлері секілді, өмірде 
өз орнын тапқысы келген жастар 
кенже қалып келе жатқан салалар-
ды меңгерсе деген тілегін жеткізді.

– Бала күнімнен дәрігер бол-
сам деп армандадым. Әлі күнге 
дейін сол арманның жетегіндемін. 
Мысалы, медициналық туризммен
ақ мемлекетін байытып отырған 
елдер көп. Білікті дәрігерлердің 
көптігінен Түркия, Израиль, Гер-
мания, Корея сияқты елдерге әлем 
халқының жартысы барып ем ала-
ды. Бағасы қанша қымбат болса да, 
сол елдерде ота жасатады. Себебі, 
басқа байлықтың барлығы адам 
денсаулығының үстінен құралады. 
Ұлт денсаулығын көтеретін жақсы 
дәрігерлер көп болса, біздің елі
мізде де үлкен жақсылықтардың 
бастауы болады деп ойлаймын. 
Мүмкіндік болса, әлі де медицина 
саласын меңгеріп, дәрігер болсам 
деген арманым бар, – деді ол.

Сұрақжауап барысында ақын 

ұрпақ тәрбиесі, руханият, айтыс 
өнерінің бүгіні мен ертеңі туралы 
ой бөлісті.

Ал, ауыр атлетикадан төрт 
дүркін Әлем чемпионы Илья Ильин 
жастарға өмірлік ұстанымдары, 
жетістікке жету жолындағы қиын
дықтарды жеңе білу туралы айт-
ты. Спортшы күн сайынғы шағын 
жеңістер Олимпиаданың алтын 
медаліне жеткізетінін атап өтті.

– Күн сайын өзіңді жеңе білсең, 
сол шағын жеңістер ең үлкен 
арманыңа апарады. Бала күнімде 
жаттықтырушым айтқан осы 
ұстанымның ақиқат екеніне көзім 
жетті. Былтыр үлкен спорттағы ка-
рьерамды аяқтасам да, спорт сала-
сында менеджмент мәселесін жан
жақты меңгерудемін. Келешекте 
бапкерлікке де келуім мүмкін. Оны 
уақыт көрсете жатады, – деді ол.

«Мұз айдыны» спорт кешенінің 
директоры Илья Ильин кешен-
де жақын күндері коньки алаңы 
жұмысын жалғастыратынын ай-
тып, жастарды шақырды. Сон дай
ақ, қоғамдық қызметтегі жетіс
тіктерімен бөлісті.

– Біз қазір Қазақстан спорт-
шылар одағын құрдық. Оның 
құрамында 30 Әлем және Олим-
пиада чемпионы, 2 мыңнан астам 

спортшы бар. Уақытында допинг 
дауына қатысты қиын жағдай 
болған кезде, жалғыз қалғандай 
болдым. Барыңды тартып 
алғандай сезінетін, жалғыздың үні 
шықпайтын сол қиын жағдайда не 
істесем деп ойладым. Ондай кез-
де керек кеңесті атаанаң бере ал-
майтыны анық. Жақын достарың 
да нақты шешім ұсына алмай-
ды. Спортшы сондай қиындыққа 
тап болғанда қайда жүгінеді? 
Мұндайда спортшының барар жері 
жоқ екенін түсіндім. Сол кезде 
ойладым, егер спортшы осындай 
қиындыққа тап болса, болмаса 
карьерасын аяқтап, егде жасқа 
келгенде өмірлік қиын жағдайда 
қалса, көмек қолын созар әлеуеті 
бар ұйым керек екен. Себебі ондай 
жағдайлар өмірде көптеп кездеседі. 
Кезінде ел намысын қорғап, чем-
пион атанған спортшылар елеусіз, 
ескерусіз қиындықтарымен жалғыз 
қалып қоюы мүмкін. Себебі адам 
жалғыз, ел үлкен. Сонда осын-
дай одақ құратын жан табыл-
са, мен де қосылып, жұмысын 
әрі қарай дамытуға үлес қосар 
едім деп ойлағанмын. Өткен 
жылы спорттағы карьерамды 
аяқтадым. «Мұз айдыны» спорт 
кешеніндегі жұмысымды баста-

дым. Маған «Қазақстан спорт-
шылар одағы» республикалық 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы 
Азамат Карлығашев хабарласып, 
одақтың құрметті мүшесі болуды, 
бірлесіп жұмыс жасауды ұсынды. 
Қазір екінші жыл еңбек етудеміз. 
Одақ спорттағы бірқатар маңызды 
өзгерістерге байланысты заң жо-
басын әзірлеуде. Бұл өзгерістер 
Қазақстан спортындағы үлкен 
бетбұрыстың алғашқы қадамы бо-
лып, карьерасын аяқтаған спорт-
шылар өмірін жеңілдетуге ықпал 
етеді деген сенімдемін. Осы-
лайша өзгелерге пайда тигізетін 
жұмыстарға араласу арқылы 
өз өмірімдегі жаңа белестерді 
бағындыруға рухани күш алып 
жүрмін десем болады. Сіздерге 
де соны айтқым келеді. Адам алға 
ұмтылар жігер мен рухани күшті 
өзгелерге пайдасын тигізетін 
істерден алады, – деді ол.

Кездесуді елімізге белгілі жы-
рау, домбырашы, фольклор зерт
теуші Алмас Алматов қорытын
дылады.

– Жыр өнері миллиондаған жол 
дастан, қисса шығармаларды жазба 
күйінде емес, ақыл, ес, жад, зерде 
күйінде өз ойында сақтап, ұрпақтан 
ұрпаққа беріп отырды. 550ден 

астам батырлық жырдастан бар 
екен. Оның әрқайсысы 10 мың жол-
дан басталып, 100 мың жолға дейін 
жетеді. Сыр елінің даңқты ақыны 
Тұрмағамбет Ізтілеуұлы аударған 
Фирдоусидің «Шахнамасының» өзі 
40 мың жол. Сол секілді, жақында 
Ақтөбе қаласында «Едіге» жырын 
30 жырау 60 сағат бойы жырладық. 
Демек, қазақта сөз өнері сөз кү
йінен жоғары кеңістікке көтеріліп, 
өміріне айналған. Біз айтып жүрген 
шешендік өнер, арғы дәуірдегі 
билердің заманындағы оқиғалар 
мен сөздердің барлығының өзегі 
– жыр. ОрхонЕнесей жазба ла
рындағы сына тасқа қашал ған 
Білге қаған мен Күлтегінге арнап 
жазылған мадақ жыры – жырау
лардың бастау өнері, – деді ол.

Сондайақ, жырау жастардың 
«Бүгінгі жыраулық өнердің орны 
қандай?» деген сауалына жауап 
берді.

– Түркияның Болу қаласын 
түріктер «Көрғұлы» қаласы деп, 
бір ғана «Көрғұлы» эпосына 12 
халықаралық симпозиум ша қырт
ты. Ал бізде 550ден астам эпос 
бар. Сонда біздің мұрамызды иге-
руге қаншама ғалым, зерттеуші, та-
ным егелері керек? Әрине, істеліп 
жатқан жұмыстар бар. Бірақ, санада 
өзгертуіміз керек нәрселер де бар 
әлі. Бүгінгі өнер – төрде шенеунік 
тост айтады, оның тіскебасарына 
жас жыршыны шақырып алып, 
босағаға отырғызып терме айт
қызады. Содан кейін әрі шығарып 
жібереді. Оның орны төрде еді 
ғой? Ал, біз оны босағада ұстап, 
одан әрі қарай жіберіп, қалдық 
асты береміз. Сөйтіп өнерді де, 
өнерпазды да ұшындырып аламыз. 
Енді қадам басқан өнерпаз содан 
кейін өнерді тастап кетеді неме-
се қоғамда орны жоқ екен деген 
көзқараста қалады. Бүгінге дейін 
үйге қонақ шақырғанның өзінде, 
мына жерге жырау отырады деп, 
төрімізден бір орынды белгілей 
алмай жүрміз. «Әке, бүгін жырау 
шақырып едім. Жас бала болса да 
оттың басына келе жатқан кие ғой, 
төрге отырсын» деп айта алатын ұл 
мен қыз тәрбиеленуі керек. Себебі 
жырау – біз айтып отырған терме, 
насихат, жырдастан деген үлкен 
кеңістікті халыққа жеткізуші, руха-
ни ағартушы, – деді А.Алматов.

Жаңаша форматта өткен кез-
десуге келген жоғары және орта 
оқу орындарының студенттері кеш 
қонақтарымен пікір алмасты.

Рекордтарды 
жаңартқан 

спортшы
Серік Құлмырзаев – қарапайым 

зейнеткер. Облыс орталығына 
қарасты Ақсуат ауылдық 

округінде тұрады. Қырық жыл-
дан астам еңбек жолының тең 

жартысын мемлекеттік қызметке 
арнаған. Жас кезінен күреске 

қызығып, кейін де бос уақытында 
спорттан қол үзбеген. Бірақ кәсіби 

түрде айналыспаған. Ал, зейнет 
жасында екі мәрте әлемдік рекорд 

жаңартып, тарихта қалуына 
кішкентай немересімен әңгіме 

себеп болыпты.

Сұлулықты, көшелердің көркемдігін 
көрсетіп, екі ғасырдан астам тарихты 
дәріптеуді мақсат еткен байқауға 60қа 
жуық талапкер қатысты. Балалар жас 
ерекшелігіне байланысты екі топқа бөлінді. 
Жас қылқалам шеберлеріне мәдениет 
үйінің қосымша білім беру орталығының 
маманы Дархан Ерленұлы, суретші, саз-
гер Жарылқасын Оразғұлов және кәсіп
орынның көркемдік жетекшісі, ақын 
Ұлықбек Бекұзақұлы қазылық етті.

Нәтижесінде, кіші топ – 69 жас ара
лығында жүлделі 3орынды Айғаным 
Әнуарбек, 2орынды Жансая Еркебұ лан
ызы иеленсе, Әмина Мейіржанқызы 1орын 

алып, үздік деп танылды. Ал, үлкен топ са-
наты – 1015 жас аралығында Айым Сартае-
ва, Зере Ибрагимова, Адия Құдайбергенова 
3орын иегерлері атанды. Анель Айдарбек 
және Еңлік Ораз ова 2орын алса, асқан 
шеберлік танытқан Махаббат Жармахан 
1орынды еншіледі.

Сондайақ, ерекше шығармасы үшін 
Ақжанат Қуаныш «Ғажайып палитра» но-
минациясымен, Рысдәулет Әмірбеков «Си
қырлы қалам» номинациясымен марапат-
талды. Байқауға қатысқан барлық балаларға 
бағалы сыйлықтар мен арнайы алғыс хаттар 
табысталды.

«СБ» ақпарат

Мың бояулы Қызылорда

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында, Қала күні 
мерекесіне орай А.Тоқмағамбетов атындағы қалалық 
мәдениет үйінде балалар арасында «Қызылорда менің 
көзіммен» атты қалалық жас суретшілер байқауы өтті.

Рухани күш қайнары

Биболат СӘТЖАН,
«Сыр бойы»Sb

Облыстық ішкі 
саясат басқармасы 
және облыстық «Рухани 
жаңғыру» орталығының 
бастамасымен TedХ форма-
тында жастармен кездесу 
өтті. Оған елімізге белгілі 
жырау Алмас Алматов, 
зілтемірші Илья Ильин 
және айтыскер ақын 
Мұхтар Ниязов қатысты.

Мешіттің ашылуына қалың жамағатпен 
бірге облыстық мәс ли хат хатшысы Наурыз
бай Бай қадамов, «АқмешітСырдария» меші
тінің бас имамы Болатбек Әбуов қатысты.

Салтанатты шара Шыңғыс қаридың ата
бабалар аруағына құран бағыштауымен ба-
сталды. 

Көпшілікті жаңа мешіттің ашылуы
мен құттықтаған Н.Байқа дамов: «Дін тірегі 
– имандылық. Ал, имандылық Алла Таға
лаға сыйынған әр адамды тек жақсы, ізгі 
қасиеттерге тәрбиелейді, әді летпарасат жо-
лымен ғана жүруге үндейді», –  деген еді Ел-
басы Н.Ә.Назарбаев.

Бүгін бой көтеріп отырған мешіт пен 
елжұрттың иманды лыққа деген ықыласы – 
халқымыз дың әділетпарасат жолындағы игі 
істерінің бір парасы.

«Уықты басқұр, ұлтты дәстүр ұстап 

тұрады» дейді халқымыз. Осы имандылық 
үйі ұрпағымызға діннің дәстүрімізбен қабыс
қан дұрыс жолын ұстанып, ұлағатты тәрбие 
алатын орын болсын», – деп тілек білдірді.

Жаңа мешітті өз қаражатымен салып 
берген «Компания ДаулетАзия» ЖШС құ
рылтайшысы Талғат Сәбитұлы Дәуле т овтің 
елшілдігі, руханиятшылдығына риза болған 
жұртшылық оған өз алғыстарын айтты. 
Қыпшақ Алтыбас аталығының үлкендері 
халық игілігі үшін сауапты іс жасаған Талғат 
Дәулетовтің анасына сыйсияпат көрсетіп, 
өзіне ат мінгізіп, шапан жапты. 

Шара соңында аруақтарға ас беріліп, са-
лым ұйымдастырылды. Салым жолында оза 
шапқан тереңөзектік Руслан Қалабаевтың 
күрең аты иесіне Қажымұқан атын дағы 
жүлдеге тігілген жыл қыны алып берді. 
Сондайақ, Жа ла ғаштан, Қаракөл ауылынан 
келген шабандоздар бәйгелі болды.

Жетікөлде жаңа 
мешіт ашылды

«Рухани жаңғыру» аясында халықты имандылық пен тұрақтылыққа үндеген 
тағы бір игі іс өмірге келді. Сырдария ауданының Жетікөл ауылында жаңа 
мешіт бой көтерді.

Дүйсенбек АЯШҰЛЫ,
«Сыр бойы»Sb


